Development of Agricultural Volunteers on Accounting to Develop Knowledge Transfer Skills

การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้
Development of Agricultural Volunteers on Accounting to Develop
Knowledge Transfer Skills
วรวุธ ปลื้มจิตร1
สักรินทร์ อยู่ผ่อง2
อัคครัตน์ พูลกระจ่าง3
จิระศักดิ์ วิตตะ4

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ และ 2) ติดตามผลการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อ
พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ณ ส�ำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จ�ำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพได้แก่ แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ และแบบประเมินการฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ
(Efficiency of Process - E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของหลักสูตร (Efficiency of Product - E2) ผล
การวิจัยพบว่าคะแนนประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับร้อยละ 81.49/82.47 มากกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพร้อยละ
80/80 ซึ่งอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีมีคะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังฝึกอบรมเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การ
ติดตามอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีหลังจากผ่านการฝึกอบรมระยะเวลา 1 เดือน กับ 3 เดือน ในการท�ำหน้าที่
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้บัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สามารถท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้บัญชีครัวเรือนให้เกษตรกรทั้งสองกลุ่มสามารถท�ำการ
ทดสอบปฏิบัติการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรน�ำความรู้ไปใช้ท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน 25 คน
หรือร้อยละ 80.65 ของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่ผ่านการอบรม สรุปได้ว่า หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชีเพือ่ พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรูม้ ปี ระสิทธิภาพสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชีให้มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนได้
ค�ำส�ำคัญ: อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  ทักษะการถ่ายทอดความรู้

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ email: worawut_29@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
2

Graduate School Journal Volume 11 Number 1 January - April 2018

CRRU
2018

137

การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้

Abstract
The objectives of this study are to: 1) evaluate the efficiency of the curriculum to
develop agricultural volunteers on accounting for knowledge transfer development and
2) conduct the follow up study on the development of agricultural volunteers on
accounting to develop knowledge transfer. The sample group of this study consists of 31
agricultural volunteers on accounting at Angthong Cooperative Auditing Office, Angthong
province. The research instrument included exercises, test, and training evaluation form
to collect data to find efficiency of Process, E1 and the Efficiency of Product, E2. The results
revealed that the score of the Efficiency of Process, E1 and the score of the Efficiency of
Product, E2 were at 81.49/82.47 higher than the set criteria at 80/80. The score of the agricultural volunteers on accounting after the training increased at 11.81 with
significantly statistical value at 0.05. The evaluation of the appropriateness was at very high
level. The follow up study with the agricultural volunteers on accounting after 1 month
and 3 month interval showed no statistically significant value at 0.05 when working as the
trainers to transfer the knowledge. They are able to be effective trainers on training
household accounting to both groups of farmers and 25 volunteers or 80.65% of the total
31 participants can pass the test to be the trainers to transfer the knowledge on household
accounting. It can be concluded that the curriculum for development of agricultural
volunteers on accounting to develop knowledge transfer can be implemented in the real
situation to develop agricultural volunteers on accounting for knowledge transfer to the
farmers for household accounting arrangement.
Keywords: Agricultural volunteers on accounting, Knowledge transfer skills
บทน�ำ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหรือด�ำรงอยู่ได้โดยมีความเกี่ยว
พันกับการเกษตร การพัฒนาการเกษตรจึงเป็นการพัฒนาที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะส่งผลให้
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้สูงขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่ปัญหาความยากจนในภาค
เกษตรกรรมของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส�ำคัญของประเทศ นับตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ห้าเป็นต้นมาได้ระบุแนวทางและนโยบายในการแก้ปัญหา
ความยากจนและการกระจายความเจริญให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค แต่ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยก็ยัง
คงอยู่ สาเหตุส�ำคัญของความยากจนในภาคเกษตรกรรมของไทย คือ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และ
การบริหารจัดการปัญหาเรือ่ งทุนและโครงสร้างพืน้ ฐาน การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐบาล
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ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด�ำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ก็ยังคงยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”และการสร้างความสุขให้กับประชาชนถึงความพอเพียง ซึ่งการท�ำบัญชีถือเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ถูกน�ำมาใช้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันนอกจากการจัดท�ำบัญชีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
แล้วยังสามารถจัดท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลได้อีกด้วย เรียกว่า “บัญชีครัวเรือน” ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชี
รับ-จ่ายภายในครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีภารกิจในการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดท�ำ
บัญชีให้แก่เกษตรกร ประชาชน และเยาวชนทั่วไป โดยมีการสร้างแกนน�ำ  ผู้มีจิตอาสาในแต่ละชุมชน ให้
เป็นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร ประชาชน
และเยาวชนทั่วไป โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556 : 92) จากรายงานประจ�ำปีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดชั้นคุณภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจ�ำนวน 9,821 คน โดยมีเพียง
ร้อยละ 20.52 หรือ 2,015 คน มีคุณภาพระดับดีมาก สามารถเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ และ
อีกร้อยละ 79.48 หรือประมาณ 7,806 คน มีคุณภาพระดับดีและต�่ำกว่าระดับดี เป็นได้เพียงผู้ช่วยวิทยากร
และต้องมีการพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรูเ้ พิม่ เติม วรวุธ ปลืม้ จิตร,
สักรินทร์ อยู่ผ่อง, อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และคนอื่นๆ (2559 : 41) จากการศึกษาสภาพปัญหาในการถ่ายทอด
ความรู้บัญชีครัวเรือนของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
พบว่า อาสาสมัครเกษตรส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในการเป็นวิทยากรไม่เพียงพอ
สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้บัญชีครัวเรือนของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ จ�ำนวนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในชุมชน หรือหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ เป็นอุปสรรคของอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการสอน การติดตาม วิเคราะห์ผลการท�ำบัญชีครัวเรือน ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เห็นว่า ควรมีกิจกรรมการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาสมรรถนะ
ของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีต้องการให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สนับสนุน
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรให้กับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อเพิ่มทักษะในการถ่ายทอดความรู้
สภาพปัจจุบันการถ่ายทอดความรู้บัญชีครัวเรือนให้เกษตรกร อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีถือเป็น
กลไกที่ส�ำคัญในการถ่ายทอดความรู้ แต่มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเป็นวิทยากรหลักเพียงร้อยละ 20.52
หรือประมาณ 2,015 คน ในปี พ.ศ. 2556 ท�ำให้ขาดการกระตุ้น ติดตาม ดูแลให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อ
เกษตรกรมีปัญาหาในการท�ำบัญชีครัวเรือน ส่งผลให้การท�ำบัญชีครัวเรือนของเกษตกรไม่ต่อเนื่องและไม่
บันทึกบัญชีในที่สุด การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีมีเพียงความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีแต่ยังขาด
ทักษะการถ่ายทอดความรู้จึงส่งผลให้อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีอีกร้อยละ 79.48 หรือประมาณ 7,806
คน ทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับดีและต�ำ่ กว่าดี ไม่สามารถเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ และต้องมีการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีมีคุณภาพในระดับดีมากสามารถ
เป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนนั้นมีจ�ำนวน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะ  
การถ่ายทอดความรู้
2. เพื่อติดตามผลการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้
ประโยชน์ของการวิจัย
ได้ ห ลั ก สู ต รการพั ฒ นาอาสาสมั ค รเกษตรด้ า นบั ญ ชี เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการถ่ า ยทอดความรู ้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรในการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนได้
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การด�ำเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การวิเคราะห์
เนื้อหา การก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จิตวิทยาการสอน การสื่อความหมายและการใช้สื่อการสอน
โดยใช้ทฤษฎี MIAP ประกอบด้วย กระบวนการสอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นจูงใจหรือการน�ำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation) ขั้นให้เนื้อหาความรู้ (Information) ขั้นให้แบบฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติ (Application) และ ขั้น
ตรวจผลการฝึกหัด (Progress)
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จ�ำนวน 10,979 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ทีข่ นึ้ ทะเบียนส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อา่ งทอง
จังหวัดอ่างทอง จ�ำนวน 30 คน เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 1) เป็นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่ขึ้นทะเบียนส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด และ 2) ผ่านการ
อบรมการจัดท�ำบัญชีกับส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. น�ำหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
การประเมินความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) โดยค่าความสอดคล้องของ
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วัตถุประสงค์กับเนื้อหา สื่อการสอน และแบบฝึกหัดมีค่าความสอดคล้องมากกว่าเกณฑ์ 0.50 ที่ก�ำหนด โดย
หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1) การวิเคราะห์เนื้อหา 2) การก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3)
จิตวิทยาการสอน 4) การสื่อความหมายและการใช้สื่อการสอน 5) กระบวนการเรียนรู้ 6) วิธีการสอนและ
เทคนิคการสอน 7) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และ 8) การวางแผนการสอน ใช้เวลาในการฝึก
อบรม 2 วัน (วรวุธ ปลื้มจิตร, สักรินทร์ อยู่ผ่อง, อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และคนอื่นๆ, 2561: 45) มาด�ำเนิน
การฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง
2. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโดยน�ำหลักสูตรทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง
ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ณ ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 11
คน เมื่อเสร็จสิ้นการด�ำเนินการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมท�ำการทดสอบหลังฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบวัดความรู้
เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ และท�ำการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรด้วยแบบประเมินความเหมาะ
สม ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ Kuder-Richardson 20 (KR-20) เท่ากับ 0.81
และแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมได้ค่าความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามโดย
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.95 มากกว่าเกณฑ์
ความเชื่อมั่นที่ก�ำหนด 0.80 ขึ้นไป
3. ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการ
ถ่ายทอดความรู้ ผู้วิจัยได้น�ำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ณ
ส�ำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จ�ำนวน 30 คน โดยใช้การวิจัยแบบ One Group
Pretest Posttest Design ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ท�ำการทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยว
กับการถ่ายทอดความรู้
3.2 ด�ำเนินการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนา
ทักษะการถ่ายทอดความรู้
3.3 กลุ่มตัวอย่างท�ำแบบฝึกหัดระหว่างการฝึกอบรมและท�ำการทดสอบหลังการฝึกอบรมด้วย
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ และท�ำการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรด้วย
แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
น�ำผลที่ได้จากการด�ำเนินการมาประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม (Efficiency of Process - E1) จากคะแนนแบบฝึกหัด
ระหว่างการฝึกอบรมและหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์การฝึกอบรม (Efficiency of Product - E2) จาก
คะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพร้อยละ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,
2556: 8)
2. เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pretest) กับหลังฝึกอบรม (Posttest)
ของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีภายหลังการอบรมแล้วมีคะแนนทดสอบสูงกว่าก่อนฝึกอบรม โดยใช้สถิติ
t-test Paired-sample ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
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การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้

3. ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร “การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพือ่ พัฒนาทักษะ
การถ่ายทอดความรู้” โดยแบ่งระดับความเหมาะสมแบบ Likert Scale 5 ระดับ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ แล้วน�ำค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.51 – 5.00
หมายถึง  มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3.51 – 4.50
หมายถึง  มาก
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2.51 – 3.50
หมายถึง  ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.51 – 2.50
หมายถึง  น้อย
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.00 – 1.50
หมายถึง  น้อยที่สุด
4. ติดตามผลอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ติดตามการท�ำหน้าที่เป็นวิทยากร โดยการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่ผ่าน
การฝึกอบรมทั้ง 31 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบโควต้า (Quota Sampling) อ�ำเภอละ 1 คน ต้องมีภูมิล�ำเนา
อยู่คนละอ�ำเภอ ทั้งหมดจ�ำนวน 5 คน ท�ำหน้าเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนให้กับ
เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม โดยทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (Independent Variables) โดยด�ำเนินการดังนี้
1. หลังจากผ่านการฝึกอบรมระยะเวลา 1 เดือน อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่ผ่านการฝึกอบรม
จ�ำนวน 5 คน ท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรด�ำเนินการถ่ายทอดความรู้การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกร
กลุ่มที่ 1 โดยแบ่งเกษตรกรเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน และให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมท�ำ
แบบทดสอบปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือน และประเมินผลการฝึกอบรมของวิทยากรด้วยแบบประเมินผล
การฝึกอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
2. หลังจากผ่านการฝึกอบรมระยะเวลา 3 เดือน อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจ�ำนวน 5 คนเดิม
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรด�ำเนินการถ่ายทอดความรูก้ ารจัดท�ำบัญชีครัวเรือนให้กบั เกษตรกรกลุม่ ที่ 2 โดยด�ำเนิน
การเหมือนข้อ 1
น�ำผลที่ได้จากการด�ำเนินการมาประเมินความสามารถการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดท�ำ
บัญชีครัวเรือนของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่ผ่านการฝึกอบรม โดยท�ำการประเมินดังนี้
1. ประเมินผลการท�ำแบบทดสอบปฏิบัติการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
ด้วยแบบทดสอบรายการรับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อให้เกษตรกรทดสอบปฏิบัติการบันทึกบัญชี
ครัวเรือน หลังสิ้นสุดการอบรม มีคะแนนเต็ม 70 คะแนน น�ำผลคะแนนที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ
70 ของคะแนนเต็ม คือ 49 คะแนน โดยที่คะแนนแบบทดสอบเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์ ถือว่าผ่าน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้า
รับการฝึกอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันมีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบปฏิบัติ
การบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test Independent samples วิเคราะห์โดยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
2. ประเมินผลการฝึกอบรมของวิทยากรด้วยแบบประเมินการฝึกอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
ประเมินโดยเกษตรกรหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
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ขั้นตอนที่ 2 ติดตามการใช้ประโยชน์ของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ด้วยแบบติดตามการใช้ประโยชน์ของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประเมินโดย
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 31 คน
โดยแบบประเมินผลการฝึกอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนและแบบติดตามการใช้ประโยชน์ของ
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ วิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ แล้วน�ำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก
ค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย
ค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย

วารสาร - 02

ผลการการวิจัย พบว่า มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ ส�ำนักงานตรวจ

บับัญญชีชีสสหกรณ์
หกรณ์ออ่า่ างทอง
งทอง จัจังงหวั
หวัดดอ่อ่าางทอง
งทอง จ�จำานวน
31 คน
ษามัธธยมศึ
ยมศึกกษาและ
ษาและ
นวน 31
คน ส่ส่ววนมากมี
นมากมีรระดั
ะดับบการศึ
การศึกกษามั
ประกาศนี
รวิชชาชี
าชีพพ จ�จำานวน
ดเป็นร้นอร้ยละ
อยละ48.39
48.39ระดัระดั
บการศึ
กษาสู
สุดระดั
ญญาตรี
ประกาศนียยบับัตตรวิ
นวน 1515คนคนคิดคิเป็
บการศึ
กษาสู
งสุดงระดั
บปริบญปริ
ญาตรี
4 คน4
คน
ร้อยละ
12.90
และระดั
บการศึ
่สุดประถมศึ
นร้อ9.68
ยละและผลการ
9.68 และ
คิดเป็คินดเป็
ร้อนยละ
12.90
และระดั
บการศึ
กษาน้กษาน้
อยที่สอุดยที
ประถมศึ
กษา 3กษา
คน 3คิดคน
เป็นคิร้ดอเป็
ยละ
ผลการประเมิ
สิทธิภาพของหลั
สูตรฝึดักงอบรม
ประเมินสิทธิภนาพของหลั
กสูตรฝึกกอบรม
นี้ ดังนี้
1.1. ผลการประเมิ
รฝึกกอบรมมี
อบรมมีคค่าคะแนนประสิ
่าคะแนนประสิ
ภาพของกระบวนการ
ผลการประเมินนประสิ
ประสิททธิธิภภาพหลั
าพหลักกสูสูตตรฝึ
ทธิทภธิาพของกระบวนการฝึ
ก
เท่ากับร้อยละ
81.49/82.47
ฝึอบรม
กอบรม
และประสิ
ทธิภาพของผลลั
พธ์ขกองหลั
1/E281.49/82.47
และประสิ
ทธิภาพของผลลั
พธ์ของหลั
สูตรเท่กาสูกัตบรร้อEยละ
มากกว่
าเกณฑ์ประสิมากกว่
ทธิภาพา
เกณฑ์
ประสิ
ทธิภ80/80
าพ นั้นหมายความว่
ที่กาหนดร้
80/80
นั้นหมายความว่
่ออาสาสมั
ครเกษตรด้
าน
ที่ก�ำหนดร้
อยละ
าเมือ่อยละ
อาสาสมั
ครเกษตรด้
านบัญชีได้ราับเมืการฝึ
กอบรมแล้
ว สามารถ
บัท�ำญแบบฝึ
ชีได้รกับหัการฝึ
อบรมแล้่ย ว90.45
สามารถท
ดได้กคอบรมสามารถท�
ะแนนเฉลี่ย 90.45
คะแนน และหลั
งการ่ย
ดได้คกะแนนเฉลี
คะแนนาแบบฝึ
และหลักงหัการฝึ
ำแบบทดสอบได้
คะแนนเฉลี
ฝึ24.74
กอบรมสามารถท
าแบบทดสอบได้
คะแนนเฉลี่ย 24.74 คะแนน ดังตารางที่ 1
คะแนน ดังตารางที
่1
ตารางที่ ่ 11 ผลการวิ
กสูกตสูรตร
ตารางที
ผลการวิเคราะห์
เคราะห์ปประสิ
ระสิทธิทภธิาพของหลั
ภาพของหลั
รายการ
แบบฝึกหัดระหว่างการฝึกอบรม (E1)
แบบทดสอบหลังฝึกอบรม (E2)

จานวน
(คน)
31
31

ผลรวม
คะแนน
2,804
767

ค่าเฉลี่ย
คะแนน
90.45
24.74

คะแนนเต็ม

ร้อยละ

111
30

81.49
82.47

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนอบรมกับหลังอบรม พบว่า อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
จานวน 31 คน ที่เข้ารับการอบรม มีคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนอบรม 12.93 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.61 คะแนน และเมื่ออบรมเสร็จสิ้นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีได้ทาแบบทดสอบหลัง
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อบรมมีคะแนนเฉลี่ย 24.74 คะแนน
ค่าเบีJournal
่ยงเบนมาตรฐาน
0.821 January
คะแนน
คะแนนเฉลี
่มขึ้น
Graduate School
Volume 11 Number
- Aprilซึ่ง2018
2018
หลังจากได้รับการฝึกอบรม
ตามกระบวนการดังตารางที่ 2

(คน)
แบบฝึ
กหัดระหว่างการฝึกอบรม (E1) กษะการถ่ายทอดความรู
31 ้
การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทั
แบบทดสอบหลังฝึกอบรม (E2)
31

คะแนน
2,804
767

คะแนน
90.45
24.74

111
30

81.49
82.47

ผลการเปรียยบเที
บเทียยบผลสั
บผลสัมมฤทธิ
า าอาสาสมั
ครเกษตรด้
านบัาญนบัชี ญชี
2.2. ผลการเปรี
ฤทธิ์ก์ก่อ่อนอบรมกั
นอบรมกับบหลัหลังอบรม
งอบรมพบว่
พบว่
อาสาสมั
ครเกษตรด้
นวน 3131คนคนที่เทีข้า่เรัข้บาการอบรม
มีคะแนนทดสอบเฉลี
่ยก่อนอบรม
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
จจ�ำานวน
รับการอบรม
มีคะแนนทดสอบเฉลี
่ยก่อ12.93
นอบรมคะแนน
12.93ค่าคะแนน
ค่าเบี่ยงเบน
3.61
คะแนน
และเมื
่
อ
อบรมเสร็
จ
สิ
้
น
อาสาสมั
ค
รเกษตรด้
า
นบั
ญ
ชี
ไ
ด้
ท
�
ำ
แบบทดสอบหลั
ง
อบรมมี
ค
ะแนนเฉลี
่ย ง
มาตรฐาน 3.61 คะแนน และเมื่ออบรมเสร็จสิ้นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีได้ทาแบบทดสอบหลั
24.74 คะแนน
ค่าเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนน
ซึ่งคะแนนเฉลี0.82
่ยเพิ่มคะแนน
ขึ้นหลังจากได้
รับการฝึกอบรม
อบรมมี
คะแนนเฉลี
24.74 คะแนน0.82
ค่าเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
ซึ่งคะแนนเฉลี
่ยเพิ่มขึ้น
ตามกระบวนการดั
ง
ตารางที
่
2
หลังจากได้รับการฝึกอบรม
ตามกระบวนการดังตารางที่ 2
ตารางที่ ่ 22 ค่ค่าาt-test
่ยคะแนนทดสอบความรู
้เกี่ยวกั
ายทอดความรู
้ก่อนและหลั
งการฝึก งการ
ตารางที
t-testและเฉลี
และเฉลี
่ยคะแนนทดสอบความรู
้เกีบ่ยการถ่
วกับการถ่
ายทอดความรู
้ก่อนและหลั
ฝึกอบรม    อบรม
รายการ
คะแนนทดสอบก่อนอบรม
(Pretest)
คะแนนทดสอบหลังอบรม
(Posttest)
*p<0.05
*p<0.05

จานวน
(คน)

ค่าเฉลี่ยคะแนน
ทดสอบ

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

31

12.93

3.61

31

24.74

0.82

t
17.19*

จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนทดสอบก่อนอบรมกับค่าเฉลีย่ คะแนนทดสอบหลังอบรม
พบว่า ค่าสถิติ t เท่ากับ 17.19 มากกว่า 0 และค่า P-value น้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญปรั
ทางสถิ
แสดง2556
บปรุงต2ิ 0.05
กันยายน
ว่า อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีทไี่ ด้รบั การฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้วท�ำแบบทดสอบหลังการอบรมได้คะแนน
เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ มากกว่าคะแนนเฉลีย่ ทดสอบก่อนอบรมเท่ากับ 11.81 คะแนน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05
3. การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนา
ทักษะการถ่ายทอดความรู้ โดยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 31 คน ได้ประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรมดังตารางที่ 3
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บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ โดยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เ ข้ารับการอบรม จานวน 31 คน
DevelopmentกofสูAgricultural
Accounting
ได้ประเมิน ความเหมาะสมของหลั
ตรการฝึกVolunteers
อบรมดัonงตารางที
่ 3to Develop Knowledge Transfer Skills
ตารางที่ ่ 3  ผลการประเมิ
กสูตกรการพั
ฒนาอาสาสมั
ครเกษตรด้
านบัญชีานบัญชี
ความเหมาะสมของหลั
สูตรการพั
ฒนาอาสาสมั
ครเกษตรด้
ตารางที
3 ผลการประเมินนความเหมาะสมของหลั
    เพืเพื่อ่อพัพัฒฒนาทั
ายทอดความรู
้ ้
นาทักษะการถ่
กษะการถ่
ายทอดความรู

4.44
4.47
4.66
4.63
4.63
4.59
4.34
4.72

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.62
0.62
0.48
0.49
0.49
0.50
0.65
0.46

ผลการ
ประเมิน
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.72
4.63
4.59
4.44

0.46
0.49
0.50
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.56

0.35

มากที่สุด

รายการในการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

1. สถานที่ใช้ในการอบรมเหมาะสมต่อการเรียนรู้
2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
3. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอและเหมาะสม
4. การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างอบรมมีความเหมาะสม
5. ความชัดเจนของเนื้อหาและสือ่ มีความเหมาะสม
6. ปริมาณเนื้อหาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
7. ระยะเวลาในการทากิจกรรมเหมาะสม
8. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในเนื้อหาที่
อบรม
9. วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
10. วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
11. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างชัดเจน
12. ท่านสามารถนาความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้การจัดทา
บัญชีครัวเรือนได้
13. ภาพรวมความเหมาะสมในการอบรม

จากตารางที
่ 3 พบว่
า ความเหมาะสมหลั
กสูตรการพั
ฒนาอาสาสมั
ครเกษตรด้
านบัญชีเพืา่อนบั
พัฒญนาชีเพื่อ
จากตารางที
่ 3 พบว่
า ความเหมาะสมหลั
กสูตรการพั
ฒนาอาสาสมั
ครเกษตรด้
ายทอดความรู
้ภาพรวมอยู้ภ่ใาพรวมอยู
นระดับมากที
่สุด บค่ามากที
เฉลี่ย ่ส4.56
าเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
0.35 เมื่อ
พัทักฒษะการถ่
นาทักษะการถ่
ายทอดความรู
่ในระดั
ุด ค่าค่เฉลี
4.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ในรายละเอียดรายการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
0.35 เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดรายการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งรายการประเมิน ที่
มี 2 รายการ ได้แก่ 1) วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเนื้อหาที่อบรม และ 2) วิทยากร
ปรับคปรุ
ง 2 กันยายน 2556
มีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 เท่ากันโดยมี
วามเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ระยะเวลาในการท�ำกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
4.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 แต่อย่างไรก็ตามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4. การติดตามการท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่ผ่านการอบรม จ�ำนวน
5 คน ในถ่ายทอดความรู้การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกร 2 กลุ่ม พบว่า
4.1 หลังจากผ่านการฝึกอบรมระยะเวลา 1 เดือน
หลังจากอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จ�ำนวน 5 คน ที่ผ่านการอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ท�ำ
หน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกรกลุ่มที่ 1 พบว่า เกษตรกรกลุ่ม 1
ที่เข้ารับการอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนทั้งหมด 29 คน สามารถท�ำแบบทดสอบปฏิบัติการบันทึกบัญชี
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การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้

100 ของเกษตรกรกลุ่ม 2 และทาการประเมินวิทยากรด้วยแบบประเมินการฝึกอบรมการจัดทาบัญชี
ครัครัวเรืวเรืออนนได้ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ 69.48 คะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของเกษตรกรกลุ่ม 1 และท�ำการประเมินการฝึกอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน

ตารางที่ 6 ผลการประเมินการฝึกอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรกลุ่ม 2
ตารางที่ 5 ผลการประเมินการฝึกอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรกลุ่ม 1

4.48
4.28
4.28
4.36
4.40
4.56

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.51
0.46
0.46
0.49
0.50
0.51

ผลการ
ประเมิน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.72
4.36
4.28
4.44
4.42

0.46
0.49
0.46
0.51
0.29

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

รายการในการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

1. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอและเหมาะสม
2. การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างอบรมมีความเหมาะสม
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
4. ความชัดเจนของเนื้อหาและสือ่ มีความเหมาะสม
5. ระยะเวลาในการทากิจกรรมเหมาะสม
6. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในเนื้อหาที่
อบรม
7. วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
8. วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
9. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน
10. ท่านสามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนได้
11. ภาพรวม

จากตารางที
่ 5 ผลการประเมิ
นความเหมาะสมการอบรมการจั
อนของเกษตรกรกลุม่ ่ ม1 2
จากตารางที
่ 6 การประเมิ
นการฝึ กอบรมการจัดทาบัดท�ญำบัชีญคชีรัควรัเรืวเรือนของเกษตรกรกลุ
จ�ำนวน 29 คน พบว่า ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวน 25 คน พบว่า ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.35 เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ
0.29
เมื่อพิาจใจในเนื
ารณา้อหาที่อบรมในรายละเอี
ยดค่พบว่
า รายการที่มีค0.26
่าเฉลีความเหมาะสมอยู
่ยสูงสุด ได้แก่ วิ่ในระดั
ทยากรมี
และมีความเข้
มีค่าเฉลี่ย 4.93
าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บ
เทคนิ
นการให้ความรู
ค่า่ยเฉลี
่ยงเบนมาตรฐาน
0.46
อยู่ในระดั
บความเหมาะสม
มากทีค่สวิุดธีใและรายการที
่ได้ค้ ่ามีเฉลี
น้อ่ยยที4.72
่สุด ได้ค่แาก่เบีระยะเวลาที
่ใช้ในการฝึ
กอบรมมี
ความเหมาะสม
มีค่า
เฉลี่ย่ส4.45
มากที
ุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4.2 หลังจากผ่
กอบรมระยะเวลา
เดือน
ผลการเปรี
ยบเทีายนการฝึ
บความแตกต่
างค่าเฉลี3่ยคะแนนแบบทดสอบการบั
นทึกบัญชีครัวเรือน
หลังจากระยะเวลาผ่านไป 3 เดือน ผู้วิจัยได้ติดตามอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 5 คนเดิมอีก
ของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมระหว่างกลุ่ม 1 กับกลุ่ม 2 โดยใช้สถิติ t-test (Independent
ครั้งในการท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กับเกษตรกรกลุ่ม 2 พบว่า เกษตรกรกลุ่ม 2 เข้ารับการฝึก
Variables)
อบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน จ�ำนวน 25 คน ได้ท�ำแบบทดสอบปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนได้คะแนน
เต็ม 70 คะแนนทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 ของเกษตรกรกลุ่ม 2 และท�ำการประเมิน
วิทยากรด้วยแบบประเมินการฝึกอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
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ครัวเรือน

Development of Agricultural Volunteers on Accounting to Develop Knowledge Transfer Skills

ตารางที
การฝึกกอบรมการจั
อบรมการจั
อนของเกษตรกรกลุ
ตารางที่ ่66 ผลการประเมิ
ผลการประเมินนการฝึ
ดท�ดำทบัาบั
ญชีญครัชีวคเรืรัอวเรื
นของเกษตรกรกลุ
่ม 2 ่ม 2

4.48
4.28
4.28
4.36
4.40
4.56

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.51
0.46
0.46
0.49
0.50
0.51

ผลการ
ประเมิน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.72
4.36
4.28
4.44
4.42

0.46
0.49
0.46
0.51
0.29

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

รายการในการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

1. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอและเหมาะสม
2. การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างอบรมมีความเหมาะสม
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
4. ความชัดเจนของเนื้อหาและสือ่ มีความเหมาะสม
5. ระยะเวลาในการทากิจกรรมเหมาะสม
6. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในเนื้อหาที่
อบรม
7. วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
8. วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
9. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน
10. ท่านสามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนได้
11. ภาพรวม

จากตารางที
่ 6 การประเมิ
นการฝึนกการฝึ
อบรมการจั
ดท�ำบัญชีดคทรัาบั
วเรืญอนของเกษตรกรกลุ
่ม 2 จ�ำนวน 25่ ม 2
จากตารางที
่ 6 การประเมิ
กอบรมการจั
ชีครั วเรื อนของเกษตรกรกลุ
คน พบว่า ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ย 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 เมือ่ พิจารณา
จานวน
25 คน พบว่า ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในรายละเอียด พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.72
0.29
เมื่อพิจารณา0.46 อยู่ในระดั
ในรายละเอี
ยด พบว่า รายการที
่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิทยากรมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บความเหมาะสมมากที
่สุด
เทคนิค วิธผลการเปรี
ีในการให้คยวามรู
มีค่าเฉลี่ย 4.72
าเบี่ย่ยคะแนนแบบทดสอบการบั
งเบนมาตรฐาน 0.46 อยูน่ใทึนระดั
บเทีย้ บความแตกต่
างค่าค่เฉลี
กบัญบชีคความเหมาะสม
รัวเรือนของ
วารสาร
- 02
เกษตรกรที
มากที
่สุด ่เข้ารับการอบรมระหว่างกลุ่ม 1 กับกลุ่ม 2 โดยใช้สถิติ t-test (Independent Variables)

บเทีายเฉลี
บความแตกต่
างค่าเฉลี่ยนคะแนนแบบทดสอบการบั
นทึกบั่มญ1ชีกัคบรัวเรือน
ตารางที่ 7ผลการเปรี
ค่า t-test ยและค่
่ยคะแนนทดสอบการบั
ทึกบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรกลุ
ตารางที่ 7  ค่า t-test และค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบการบันทึกบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรกลุ่ม 1 กับ
ของเกษตรกรที
างกลุ่ม 1 กับกลุ่ม 2 โดยใช้สถิติ t-test (Independent
เกษตรกรกลุ
่ม 2 ่เข้ารับการอบรมระหว่
    เกษตรกรกลุ
่ม 2
Variables)
กลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จานวนเกษตร
เกษตรกรกลุ่ม 1
เกษตรกรกลุ่ม 2

29
25

ค่าเฉลี่ยคะแนน
ทดสอบ
69.48
70.00

ค่าเบี่ยงเบน
t
มาตรฐาน
1.64
-1.70*
0.00ปรับปรุง 2 กันยายน 2556

*p > 0.05

*p > 0.05
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การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้

จากตารางที่ 7 พบว่า เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมกลุ่ม 1 จ�ำนวน 29 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ
การบันทึกบัญชีครัวเรือน 69.48 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.64 คะแนน และเกษตรกรที่เข้ารับ
การอบรมกลุ่ม 2 จ�ำนวน 25 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบการบันทึกบัญชีครัวเรือน 70 คะแนน เนื่องจาก
เกษตรกรทุกคนท�ำแบบทดสอบการบันทึกบัญชีครัวเรือนได้คะแนนเต็มทุกคน และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนทั้งสองกลุ่ม พบว่า ได้ค่า t เท่ากับ -1.70 และค่า P-value มากกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
แสดงว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบการบันทึกบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่า
ระยะเวลา ผ่านไป 3 เดือน อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่ผ่านการฝึกอบรมได้ท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีความรู้การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนได้คะแนนทดสอบการบันทึก
บัญชีครัวเรือนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการติดตามการใช้ประโยชน์ของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่ผ่านการอบรม จ�ำนวน 31 คน
มีการน�ำความรู้ไปใช้ในการท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน จ�ำนวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 80.65 และไม่ได้น�ำไปใช้เป็นวิทยากร 6 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 โดยที่อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชีที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาและ ปวช. มีการน�ำความรู้ไปใช้ท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรมากที่สุด 11
คน และมีจ�ำนวน 1 คน ที่น�ำความรู้ไปใช้ท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรถึง 7 ครั้ง หลังจากผ่านการฝึกอบรมไป 3
เดือน อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีมคี วามเห็นว่า หลักสูตรการฝึกอบรมตรงกับความต้องการพัฒนาของอาสา
สมัครเกษตรด้านบัญชีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 หลังจากฝึกอบรมแล้วมี
ความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.97 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 ท�ำให้เกิดความมั่นใจ
ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพิ่มขึ้นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 โดยได้น�ำ
ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายทอดความรู้มาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีได้น�ำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผย
แพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาสาสมัครเกษตรมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46
การอภิปรายผล
จากผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์การฝึกอบรม E1/
E2 เท่ากับร้อยละ 81.49/82.47 มากกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก�ำหนดร้อยละ 80/80 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะ
การถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพเนื่องจากหลักสูตรถูกพัฒนาตามหลักทฤษฎีและตรงกับความต้องการ
ของผู้เข้าร่วมอบรมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 โดยที่การวิเคราะห์หัวข้อหลักและ
หัวข้อย่อยของหลักสูตรสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องท�ำให้การก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้องกับ
เนือ้ หา สือ่ การสอน และแบบฝึกหัด มีการเรียงล�ำดับเนือ้ หาทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ หลักสูตรถูกประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดลองใช้ก่อนน�ำไปใช้จริงจึงมีการปรับปรุงข้อบกพร่องให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ท�ำให้อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีทผี่ า่ นการอบรมมีความรูใ้ นกระบวนการถ่ายทอดความรูเ้ พิม่ ขึน้ โดยท�ำแบบ
ฝึกหัด ได้คะแนนเฉลี่ย 90.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 111 คะแนน และท�ำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
การถ่ายทอดความรูไ้ ด้คะแนนเฉลีย่ 24.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยค่าประสิทธิภาพ E1/E2
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ที่ได้มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 หรือร้อยละ 5 คือ 2.50 คะแนน จากเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก�ำหนด
ร้อยละ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 18) เมื่อทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการ
สอนภาคสนามแล้วเทียบค่า E1/E2 ที่หาได้จากสื่อหรือชุดการสอนกับเกณฑ์แล้วจะยอมรับประสิทธิภาพก็
ต่อเมื่อค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2.5-5 สอดคล้องกับ วิชัย ชื่นชาติ (2558 : 219) บรรจบ
บุญจันทร์ (2559 : 201) และณัฐยา สลับสม, ไพโรจน์ สถิรยากร และ ชัยวิชิต เชียรชนะ (2559 : 49)
พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดนั้น มีประสิทธิภาพเนื่องจากการ
พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและความต้องการของ ผู้เข้ารับการอบรม มีการ
วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย ที่ท�ำให้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ชัดเจนและ
สอดคล้องท�ำให้คะแนนประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดจึงท�ำให้หลักสูตรฝึกอบรม ที่พัฒนาขึ้นเหมาะ
สมและสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
ผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
หลังอบรมมากกว่าก่อนอบรมอย่างนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงว่า หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้นั้นมีประสิทธิภาพ สามารถท�ำให้อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชีที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรแล้วท�ำแบบทดสอบความรู้ได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าคะแนน
เฉลี่ย ก่อนอบรมเท่ากับ 11.81 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับ วิภา ตัณฑุลพงษ์ (2560 : 63) ที่กล่าวว่าการที่ครู
มีความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมเป็นเครื่องชี้วัดว่า หลักสูตรฝึกอบรมนี้มี
ประสิทธิผลสูง สอดคล้องกับ อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา และ ค�ำรณ โชธนะโชติ (2557 : 53) พบว่า หลักสูตร
ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้สามารถท�ำให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นก่อนการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม และสอดคล้องกับ ศิริวรรณ จันทรัศมี (2559 : 230) ที่กล่าวว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยหลังอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรมเนื่องจากหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นมีผลต่อความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้ารับการอบรมท�ำให้คะแนนเฉลี่ยหลังอบรมเพิ่มขึ้น
คะแนนการท�ำแบบทดสอบปฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรทีเ่ ข้าอบรมการจัดท�ำบัญชี
ครัวเรือนกับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดทุกคน แสดงว่า หลักสูตรการพัฒนา
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีมีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพท�ำให้อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชีทผี่ า่ นการอบรมตามหลักสูตรแล้วมีความรูแ้ ละทักษะการถ่ายทอดความรูเ้ พิม่ ขึน้ สามารถท�ำหน้าที่
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ท�ำให้เกษตรกรที่เข้าอบรมท�ำแบบทดสอบการบันทึก
บัญชีครัวเรือนได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ วิภา ตัณฑุลพงษ์ (2560 : 64) ที่กล่าวว่าผล
สัมฤทธิ์ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครที่ได้รับการสอนจากครูผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสูง
กว่าการเรียนกับครูก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า การฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพท�ำให้ครูมีความสามารถในการสอนดีขึ้นจึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
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การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้

คะแนนเฉลี่ยการท�ำแบบทดสอบการบันทึกบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่ผ่านการฝึกอบรมท�ำหน้าที่
เป็นวิทยากรมีความรูแ้ ละทักษะในการถ่ายทอดความรูม้ กี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้จริงถึงแม้วา่ ระยะเวลา
การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเกษตรกรกลุ่ม 1 กับกลุ่ม 2 มีระยะเวลาห่างกัน 3 เดือน และผลการประเมิน
การฝึกอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรกลุ่ม 1 ยังพบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และ
รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของเกษตรกรกลุ่ม 2 ได้แก่ วิทยากรมีเทคนิค วิธีการให้ความรู้ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพือ่ พัฒนาทักษะการถ่ายทอด
ความรู้มีประสิทธิภาพสามารถน�ำมาใช้พัฒนาอาสาสามัครเกษตรให้มีความรู้ เทคนิค วิธีการถ่ายทอด
ความรู้เพิ่มขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้ ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนกับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่
ผ่าน การฝึกอบรมมีความพึงพอใจวิทยการในระดับมากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับ จงกลนี ชุตมิ าเทวินทร์ (2542 :
240) ทีก่ ล่าวว่าการประเมินการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการท�ำงานและผลกระทบจากการอบรมต่อการปฏิบตั ิ
งานหลังการฝึกอบรมจะบอกถึงระดับความส�ำเร็จในการฝึกอบรม วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ (2555 : 127) กล่าว
ว่าหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้สื่อการสอนประเภทเกมที่มีประสิทธิภาพท�ำให้
ครูที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถวางแผนและสอนตามแผนได้ดี ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ดีและมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู และดุษฎี รุ่งรัตนกุล (2558 : 22) กล่าวว่าจากการติดตามผล
การฝึกอบรมผู้ที่ครูที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน�ำหลักการ ทฤษฎี ทักษะและความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ อาทิตย์ จิรวัฒนผล, มนต์ชัย
เทียนทอง และ ชัยวิชิต เชียรชนะ (2560 : 24) กล่าวว่าครูผู้สอนได้น�ำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึก
อบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก เกิดจากการที่ครูเข้ารับการฝึกอบรมจากหลักสูตรการฝึกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพและน�ำไปประยุกต์ใช้ พบว่า นักเรียนที่เรียนกับครูที่ผ่านการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยของ
การทดสอบการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีทผี่ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพือ่
พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ได้น�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ร้อยละ 80.65 ของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เข้าร่วมทั้งหมด แสดงว่า หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มี
ประโยชน์ตรงกับความต้องการของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ท�ำให้เกิดความรู้ และทักษะการถ่ายทอด
ความรู้ ท�ำให้เกิดความมั่นใจในการเป็นวิทยากรเพิ่มขึ้นและได้น�ำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ใน
การวางแผนเตรียมการถ่ายทอดความรู้ สอดคล้องกับ อภิสทิ ธิ์ คุณวรปัญญา และ ค�ำรณ โชธนะโชติ (2557 :
57) ที่กล่าวว่าหลักสูตรมีประโยชน์มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ผ่าน
การฝึกอบรมจะน�ำไปใช้ประโยชน์จริง สอดคล้องกับ ศรัญญา ทับน้อย, พัชราวลัย มีทรัพย์ และ ลาวัณย์
ถาพันธุ์ (2559 : 221) พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมองเห็นประโยชน์ของการฝึกอบรม จะน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนมากมีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในการบรรยายวิทยากรควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค
2. ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ควรมีการกระตุ้นและติดตามการท�ำหน้าที่การเป็นวิทยากรของ
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมเกิดความช�ำนาญใน
การถ่ายทอดความรู้
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ในการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพียงอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเท่านัน้ เห็นควรขยายผลน�ำหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
เพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ไปทดลองใช้กับอาสาสมัครเกษตรด้านอื่น ๆ เพื่อศึกษา วิจัยว่ามี
ความแตกต่างกันหรือไม่เพียงใด
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